
 
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   tel.14 6436278 
ul. Wolności 3  fax. 146436490 

                           33-230 Szczucin  www.szczucin.pl 
sekretariat@umigszczucin.pl 

 
 
 

 
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

1. 

 
Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej  

Sp. z o.o.  

ul. Wolności 44,  

39-300 Mielec 

 

19.01.2012 

 

817-13-96-575 

690439247 

 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170107 zmieszane odpady z betonu inne niż wymienione w 

170106 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niż wymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170401 miedz, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601, 

170603 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów inne niż 

wymienione w 170901, 170902,  170903 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113 rozpuszczalniki  

200114 kwasy 

200119 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności  

200123 urządzenia zawierające freony 

200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131 leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,  160602 lub 

160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające 

te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135  

200139 tworzywa sztuczne  

200140 meble 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji 

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupa 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

Data dokonania 

wpisu do rejestru 

 

NIP  

REGON 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych  

Numer 

rejestrowy 

 
2. 

 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo – 

Produkcyjne „STOL 

– BET” 

ul. T. Nowaka 4 

33-200 Dąbrowa 

Tarnowska 

 

 

 

dnia 17.01.2019 r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 2/12 - na 

wniosek – z dnia 

07.01.2019 r.  

 

 

25.01.2012 

 

817-00-02-142 

850019910 

 

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150107 opakowania ze szkła 

200307 odpady wielkogabarytowe 

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135  
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

3. 

 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe 

„ KOM-ŁAR ” 

sp. z o.o. Wola 

Szczucińska 142 

33-230 Szczucin 

 

 

 

16.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

16.04.2013 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

23.12.2016 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

14.12.2017 

 

 

871-17-64-859 

121450407 

 

020103  odpadowa masa roślinna 

020104 odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem 

opakowań ) 

020107 odpady z gospodarki leśnej 

020109  odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 

020108 

020110  odpady metalowe 

020382  odpady tytoniowe 

020299  inne nie wymienione odpady 

020601 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa  

020699  inne niewymienione odpady 

030101 odpady kory i korka  

030105 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

inne niż wymienione w 030104 

030181  odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 

wymienione w 030180 

030182  osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

030199  inne niewymienione odpady  

030301 odpady z kory i drewna  

030307 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury 

030308  odpady z sortowni papieru i tektury przeznaczone do 

recyklingu  

030310 odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy  

i powłok pochodzenia  z mechanicznej separacji  

030311 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione z mechanicznej separacji  

030311 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 030310 

040109  odpady z polerowania i wykończenia  

040210  substancje organiczne z produktów naturalnych ( np. 

tłuszcze, woski )  

040215  odpady z wykończenia inne niż wymienione w 

040214 

040217  barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 040216 

040221  odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych  

040222  odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  

040280  odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych  

040299  inne niż wymienione odpady 

070112  osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 070211 

070213  odpady tworzyw sztucznych 

070217  odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 

070216 

070280  odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  

070299  inne niż wymienione odpady  

070312  osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 

wymienione w 070311 

080112  odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 

080111 

080114  szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 080113 

080116 szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 080113 

080118  odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 080117 

080120  zawiesiny wodne farb i lakierów inne niż wymienione 

w 080119  

080199  inne niewymienione odpady  

080201 odpady proszków powlekających  

080202  szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne  

080203  zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne  

080299  inne niewymienione odpady  

080307  szlamy wodne zawierające farby drukarskie  

080308  odpady ciekłe zawierające farby drukarskie  

080313  odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 

080312  
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080315  szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 

080314 

080318  odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 

080317  

080380  zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 080319 

080399  inne niewymienione odpady  

080410  odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 

080409 

080412  osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 

080411 

080414  uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 080413 

080416  odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 080415 

080499  inne niewymienione odpady  

090110  aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez 

baterii  

090112  aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie inne niż wymienione w 090111 

090199  inne niewymienione odpady  

101112  szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111 

101199  inne niewymienione odpady  

120101 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów  

120102 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

120103  odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych  

120104  cząstki i pyły metali nieżelaznych  

120105  odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych  

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych(np. środki 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności –bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego( np. azbest) 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( 

np. szmaty, ścierki) i ubrania ochrony inne niż wymienione w 

150202  

160103  zużyte opony  

160112  okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111  

160115  płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione 

w 160114 

160116  zbiorniki na gaz skroplony  

160117  metale żelazne 

160118  metale nieżelazne  

160119  tworzywa sztuczne  

160120  szkło 

160122  inne niewymienione elementy  

160199  inne niewymienione odpady  

160214  zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 

160213 

160215* niebezpieczne elementy lub części składowe z 

zużytych urządzeń 

160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 160215 

160306 organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 

160380  

160380  produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia  

160601* baterie i akumulatory ołowiowe 

160603 baterie zawierające rtęć 

160604  baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603) 

160605  inne baterie i akumulatory  

160801  zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę ( z wyłączeniem 160807)  

161104  okładziny i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 161103)  

168001  magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  

remontów  

170102 gruz ceglany 

170103 odpady innych materiałów ceramicznych  elementów 

wyposażenia  

170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruz 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
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elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  elementów 

wyposażenia inne niż wymienione 170106 

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg  

170182 inne niewymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne  

 170380 odpadowa papa 

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów  

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170504 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione 

w 170503 

170506 urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 170505 

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 

170507  

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603  

 170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170901* odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające rtęć 

170902* odpady z budowy, remontów i demontażu 

zawierające PCB( np. substancje i przedmioty zawierające 

PCB, szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, 

szczelne zespoły okienne, kondensatory) 

 170903* inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w 

tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne. 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903. 

190102  złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych  

190801 skratki 

190805 ustabilizowane komunalne osady ściekowe  

190899  inne niewymienione odpady  

190901  odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki  

190902  osady z klarowania wody  

190903  osady z dekarbonizacji wody  

190904 zużyty węgiel aktywny  

190905 nasycone lub zużyte żywice jonowymienne  

190999  inne niewymienione odpady  

191001 odpady żelaza i stali  

191002  odpady metali nieżelazny  

191201  papier i tektura  

191202 metale żelazne  

191203  metale nieżelazne  

191204  tworzywa sztuczne i guma  

191205  szkło 

191207  drewno inne niż wymienione w 191206 

191208  tekstylia  

191209 minerały ( np. piasek, kamienie ) 

191210  odpady palne ( paliwo alternatywne )  

191212  inne odpady ( w tym zmieszane substancje i 

przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 191211 )  

200101 papier i tektura  

200102 szkło  

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110 odzież  

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

(bardzo toksyczne i toksyczny np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  

200123* urządzenia zawierające freony 

200125  oleje i tłuszcze jadalne  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

 200128  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione w 200127  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
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200130  detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne cytostatyczne   

200132  leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,160602, lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 2001221, 200123 zawierające 

niebezpieczne składniki ( 1 ) 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138 drewno inne niż wymienione w 200137  

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjne  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleby i ziemia, w tym kamienie  

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów  

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307  odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych grupach. 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

4. 

 

 TRANS-FORMERS 

 KARPATIA  

 Sp .z o.o. 

 33-100 Tarnów 

 ul. Krakowska 56 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zmiana adresu : 

TRANS-FORMERS 

 KARPATIA  

 Sp .z o.o. 

 33-100 Tarnów 

 ul. Odległa 8 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nazwy: 

FB Serwis Karpatia  

Sp. z o.o.  

ul. Odległa 8 

33-100 Tarnów 

 

22.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana 

wpisu  

03.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

27.09.2017 

 

 

 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

25.06.2018  

 

873-10-14-995 

850384270 

  

 150101  opakowania z papieru i tektury  

 150102  opakowania z tworzyw sztucznych  

 150103  opakowania z drewna  

 150104  opakowania z metali  

 150105  opakowania wielomateriałowe  

 150106  zmieszane odpady opakowaniowe  

 150107  opakowania ze szkła  

 150109  opakowania z tekstyliów  

 150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi  zanieczyszczony ( np. środkami 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne   toksyczne) 

 150111* opakowania z metali zawierających niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia   konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

 160103  zużyte opony 

170101 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórki i 

remontów 

170102  gruz ceglany 

170103  odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170106 *  zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych   materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne.  

170107  zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki tapety, okleiny itp. 

170181  odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182  inne niewymienione odpady 

170201  drewno 

170202  szkło 

170203  tworzywa sztuczne 

170204*  odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone   

substancjami niebezpiecznymi ( podkłady  kolejowe) 

170302 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 170301 

170380  odpadowa papa  

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali  

170411 kable i inne niż wymienione w 170410 

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

w 170503 

170505* urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi  

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505  

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 

170507 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603  

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170903* inne odpady z budowy ,remontów i demontażu 9 w 

tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne. 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,  

 200101  papier i tektura  

 200102  szkło  

 200108  odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

 200110  odzież  

 200111  tekstylia  

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115*  alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 9 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 
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200125  oleje i tłuszcze 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione                        

  w 200127*  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie 

 200134  baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121  i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale  

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia , w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji  

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach    
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

5. 

 

P.P.H.U. „TAMAX” 

Tadeusz Cieślak 

ul. Dworcowa 46 

28-340 Sędziszów 

 

  

 

dnia 11.04.2014 r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 5/12 - na 

wniosek – z dnia 

01.04.2014 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

656-10-10-076 

290337134 

 

 150101  opakowania z papieru i tektury  

 150102  opakowania z tworzyw sztucznych  

 150103  opakowania z drewna  

 150104  opakowania z metali  

 150105  opakowania wielomateriałowe  

 150106  zmieszane odpady opakowaniowe  

 150107  opakowania ze szkła  

 150109  opakowania z tekstyliów  

 150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi  zanieczyszczony ( np. środkami 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne   toksyczne) 

 150111* opakowania z metali zawierających niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia   konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

 200101  papier i tektura  

 200102  szkło  

 200108  odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

 200110  odzież  

 200111  tekstylia  

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115*  alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 9 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125  oleje i tłuszcze 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione                        

  w 200127*  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie 

 200134  baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121  i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale  

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia , w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji  

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach    
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

6. 

 

CONTECO SP. Z 

O.O. 

ul. Woleńska 15 

33-130 Radłów 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873-30-03-530 

852743767 

 

020103 odpadowa masa roślinna 

020104 odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem 

opakowań )  

020107 odpady z gospodarki leśnej 

020109 odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 

020108 

020110 odpady metalowe 

020181 zwierzęta padłe i odpadkowa tkanka zwierzęca 

stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż 

wymienione w 020180 

020182 zwierzęta padle i ubite z konieczności  

020381 odpady z produkcji pasz roślinnych  

020382 odpady tytoniowe 

020399 inne niewymienione odpady 

030101 odpady kory i korka 

030104* trociny, wióry, ścinki , drewno, płyta wiórowa i fornir 

zawierające substancje niebezpieczne  

030105 trociny, wióry, ścinki , drewno płyta wiórowa i fornir 

inne niż wymienione w 030104 

030180* odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające 

substancje niebezpieczne  

030181 odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż 

wymienione w 030180 

030182 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 

030199 inne niewymienione odpady 

030301 odpady z kory i drewna 

030307 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury 

030308 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 

do recyklingu 

030310 odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i 

powłok pochodzące z mechanicznej separacji  

040209 odpady materiałów złożonych(np. tkaniny 

impregnowane, elastomery, plastomery 

040210 substancje organiczne z produktów naturalnych ( np. 

tłuszcze, włoski )  

040214* odpady z wykończenia zawierające rozpuszczalniki 

organiczne 

040215 odpady z wykończenia inne niż wymienione w 040214 

040216* barwniki i pigmenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

040217 barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 040216 

040221 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

040222 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  

040280 odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych 

040299 inne niewymienione odpady 

070103* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste  

070104* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste 

070201* wody popłuczne i wody macierzyste 

070203* rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste  

070204* inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z 

przemywania i ciecze macierzyste  

070207* pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne 

zawierające związki chlorowców 

070208* inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  

070213 odpady tworzyw sztucznych 

070217 odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 

070216 

070280 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

070299 inne niewymienione odpady 

080111* odpady farb i lakierów zawierających organiczne lub 

inne substancje niebezpieczne 

080112 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 080111 

080113* szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

080114 szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 080113 

080115* szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

080116 szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż 

wymienione w 080115 
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080117* odpady z usuwania farb i lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

080118 odpady z usuwania farb i lakierów inne niż 

wymienione w 080117  

080119* zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub substancje inne substancje 

niebezpieczne  

080120 zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż 

wymienione w 080119 

080121* zmywacz farb lub lakierów  

080199 inne niewymienione odpady 

080201 odpady proszków powlekających 

080202 szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne  

080203 zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne  

080299 inne niewymienione odpady 

080307 szlamy wodne zawierające farby drukarskie  

080308 odpady ciekłe zawierające farby drukarskie 

080312* odpady farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne 

080313 odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 

080312 

080314* szlamy farb drukarskich zawierające substancje 

niebezpieczne 

080315 szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 

080314 

080316* zużyte roztwory trawiące 

080317* odpadowy toner drukarski zawierający substancje 

niebezpieczne 

080318 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 

080317  

080319* zdyspergowany olej zawierający substancje 

niebezpieczne 

080380 zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 080319 

080399 inne niewymienione odpady 

080409* odpadowe kleje i szczeliwa zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

080410 odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 

080409  

080411* osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

080412 osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 

080411 

080413* uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne  

080414 uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 080413 

080415* odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające 

rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

080416 odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż 

wymienione w 080415 

080417* olej żywiczny 

080499 inne niewymienione odpady 

090110 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez 

baterii 

090111* aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie wymienione w 160601, 160602 lub 

160603  

090112 aparaty fotograficzne jednorazowego użytku 

zawierające baterie inne niż wymienione w 090111 

101103 odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego 

101105 cząstki i pyły 

101112 szkło odpadowe inne niż wymienione w 101111 

101199 inne niewymienione odpady 

120101 odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 

120102 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 

120103 odpady z toczenia i piłowania metali niezależnych 

120105 odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 

120106* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

zawierające chlorowce( z wyłączeniem emulsji i roztworów)  

120107* odpadowe oleje mineralne z obróbki metali 

niezawierające chlorowców ( z wyłączeniem emulsji i 

roztworów) 

120108* odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki 

metali zawierające chlorowce 

120109* odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali 

niezawierające chlorowców 

120110* syntetyczne oleje z obróbki metali  

120112* zużyte woski i tłuszcze  

120113 odpady spawalnicze  

120119* oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji  

130101* oleje hydrauliczne zawierające PCB 

130104 *emulsje olejowe zawierające związki 
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chlorowcoorganiczne 130105* emulsje olejowe niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 130109* mineralne oleje 

hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne  

130110* mineralne oleje hydrauliczne niezawierające 

związków chlorowcoorganicznych 

130111* syntetyczne oleje hydrauliczne  

130112* oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji  

130113* inne oleje hydrauliczne 

130204* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

zawierające związki chlorowcoorganiczne 

130205* mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

130206* syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i 

smarowe 

130207* oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo 

ulegające biodegradacji  

130208* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych  

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali  

150105 opakowania wielomateriałowe  

150106 zmieszane odpady opakowaniowe  

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów 

150202 * sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe 

nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. 

szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) 

150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania ( 

np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 150202 

160103 zużyte opony 

160107* filtry olejowe 

160108* elementy zawierające rtęć  

160109* elementy zawierające PCB 

160110* elementy wybuchowe ( np. poduszki powietrzne )  

160111* okładziny hamulcowe zawierające azbest  

160112 okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111 

160113* płyny hamulcowe 

160114* płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające 

niebezpieczne substancje 

160115 płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione 

w 160114 

160116 zbiorniki na gaz skroplony 

160117 metale żelazne 

160118 metale nieżelazne  

160119 tworzywa sztuczne 

160120 szkło 

160122 inne niewymienione elementy 

160199 inne niewymienione odpady 

160209* transformatory i kondensatory zawierające PCB 

160210* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209 

160211* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

160213* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy (1) inne niż wymienione w 160209 do 160212 

160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 

160213 

160215* niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte 

z zużytych urządzeń 

160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 160215 

160306 organiczne odpady inne niż wymienione w 160305, 

160380  

160380 produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia  

160601* baterie i akumulatory ołowiowe 

160602* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

160603* baterie zawierające rtęć  

160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603 )  

160605 inne baterie i akumulatory 

160801 zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, 

pallad, iryd lub platynę ( z wyłączeniem 160807)  

160803 zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub 

związki inne niż wymienione w 160802 

161104 okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów 

metalurgicznych inne niż wymienione w 161103  

168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

170102 gruz ceglany 
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170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niewymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło  

170203 tworzywa sztuczne 

170380 odpadowa papa 

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali 

170409* odpady metali zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi  

170410* kable zawierające ropę naftową, smołę i inne 

substancje niebezpieczne 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

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

w 170503 

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymienione w 

170507  

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903. 

190102 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych 

190801 skratki  

190805 ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

190899 inne niewymienione odpady 

190901 odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki 

190902 osady z klarowania wody 

190903 osady z dekarbonizacji wody 

190904 zużyty węgiel aktywny 

190905 nasycone lub zużyte żywice jonowowymienne  

190999 inne niewymienione odpady  

191001 odpady żelaza i stali  

191002 odpady metali nieżelaznych  

191201 papier i tektura 

191202 metale żelazne 

191203 metale nieżelazne  

191204 tworzywa sztuczne i guma  

191205 szkło  

191207 drewno inne niż wymienione w 191206 

191208 tekstylia  

191209 minerały ( np. piasek, kamienie )  

191210 odpady palne ( paliwo alternatywne ) 

191212 inne odpady ( w tym zmieszane substancje i 

przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w 191211 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113* rozpuszczalniki  

200114* kwasy 

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne  

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy ) 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  

200123* urządzenia zawierające freony  

200125* oleje i tłuszcze jadalne 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne  

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127 

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
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akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20012 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki (1)  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 201021, 200123 i 200135 

201037* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

201038 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji 

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji 

200301 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

7. 

 

 Przedsiębiorstwo 

Obrotu Surowcami 

Wtórnymi  

SURPAP s.c.  

ul. Wyspiańskiego 3 

33-300 Nowy Sącz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

734-10-12-350 

490376978 

 

15 01 odpady opakowaniowe ( włączenie z selektywnie 

gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi )  

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych  

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali  

150105 opakowania wielomateriałowe  

150106 zmieszane odpady opakowaniowe  

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów  

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasa toksyczności-bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowy 

16 odpady nieujęte w innych grupach  

1601 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny pozadrogowe) odpady z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 

14 oraz podgrup 1606 i 1608 ) 

160103 zużyte opony  

17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej ( włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych )  

1701 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

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

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

1702 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

170201 drewno 

170202 szkło  

170203 tworzywa sztuczne 

170204* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi  

1703 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych  

170302 asfalt inny niż wymieniony w 170301 

1704 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali  

170401 miedź i brąz, mosiądz 

170403 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali  

170411 kable inne niż wymienione w 170410  

1705 gleba i ziemia ( włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania ) 

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 

170507 

1706 materiały izolacyjne oraz materiały zawierające azbest 

170601* materiały izolacyjne zawierające azbest  

170603* inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603 

170605* materiały konstrukcyjne zawierające azbest 

1708 materiały konstrukcyjne zawierające gips 

170801* materiały konstrukcyjne zawierające gips 

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

1709 inne odpady z budowy, remontów i demontażu 
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170901* odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające 

rtęć 

170902* odpady z budowy , remontu i demontażu zawierające 

PCB ( np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa 

, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły 

okienne , kondensatory) 

170903* inne odpady z budowy, remontu i demontażu ( w tym 

odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne 

170904 zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

170904 zmieszane odpady z budowy , remontu i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie  

2001 odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie ( z wyłączeniem 1501 )  

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113* rozpuszczalniki  

200114* kwasy 

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne  

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy ) 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  

200123* urządzenia zawierające freony  

200125* oleje i tłuszcze jadalne 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne  

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127 

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129  

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

2002 odpady z ogrodów i parków  

200201 odpady ulegające biodegradacji 

200202 gleba i ziemia w tym kamienie  

200203 odpady z targowisk 

2003 inne odpady komunalne  

200301 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach  
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

8. 

 

Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych 

van Gansewinkel 

Kraków Sp. z o.o.  

ul. Półłanki 64 

30-740 Kraków  

 

  

 

 

 

 

 

 

zmiana nazwy  

REMONDIS Kraków  

Sp. z o.o.  

ul. Półłanki 64, 

30-740 Kraków 

 

 

 

 

 

 

17.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiana 

wpisu 

19.03.2013 

 

 

 

 

 

zmiana  

14.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

679-25-87-750 

357054048 

 

020104 odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniem 

opakowań )  

020110 odpady metalowe 

020203 surowce i produkty nie nadające się do spożycia i 

przetwórstwa  

020302 odpady konserwantów  

020304 surowce i produkty nie nadające się do spożycia i 

przetwórstwa 

020501 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz 

przetwarzania 

020601 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i 

przetwórstwa  

020602 odpady konserwantów  

020704 surowce i produkty nie przydatne do spożycia i 

przetwórstwa  

030101 odpady kory i korka  

030105 trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir 

inne niż wymienione w 030104 

030301 odpady z kory i drewna 

030307 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 

makulatury i tektury 

030308 odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone 

do recyklingu 

040221 odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych 

040222 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych  

070280 odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy 

070514 odpady stałe inne niż wymienione w 070513 

070681 zwrotu kosmetyków i próbek 

080318 odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 

080317 

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

150203 sorbenty, materiałowe filtracyjne, tkaniny do 

wycierania ( np. szmaty, ścierki ) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 150202  

160103 zużyte opony  

160106 zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 

nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów 

160112 okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111 

160117 metale żelazne 

160118 metale nieżelazne  

160119 tworzywa sztuczne  

160120 szkło 

160122 inne niewymienione elementy 

160199 inne niewymienione odpady 

160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 

160213 

160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż 

wymienione w 160215 

160380 produkty spożywcze przeterminowane lub 

nieprzydatne do spożycia 

168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałowych ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106  

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170201 drewno  

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne  

170380 odpadowa papa 

170401 miedź, brąz, mosiądz  

170402 aluminium 

170403 ołów 
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170404 cynk  

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali  

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901,170902, 170903 

191201 papier i tektura 

191202 metale żelazne 

191203 metale nieżelazne  

191204 tworzywa sztuczne i guma 

191205 szkło 

191207 drewno inne niż wymienione w 191206 

191208 tekstylia  

200101 papier i tektura 

200102 szkło 

200110 odzież  

200111 tekstylia 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200132 leki inne niż wymienione w 200131  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200138 drewno i inne niż wymienione w 200137  

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119  

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200301 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

9. 

 

„ EKOM ” 

MACIEJCZYK 

SPÓŁKA JAWNA 

ul. Paderewskiego 18 

25-004 Kielce  

  

  

  

  

  

 

zmiana adresu : 
„EKOM ” 

MACIEJCZYK 

SPÓŁKA JAWNA 

ul. Zakładowa 29 

26-052 Nowiny  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2013 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Zmiana 

wpisu 

04.09.2014 

  

  

  

  

  

  

  

 

zmiana 

wpisu  

06.10.2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

959-10-39-983 

290804239 

 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież 

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115* alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II toksyczności ( bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy insektycydy )  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje tłuszcze jadalne  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne  

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, lub 

160603, oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające 

te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki (1)  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137  

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji  

200301 niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach  

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów  

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i 

toksyczne ) 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 
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170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne  

170302 asfalt inny niż wymieniony w 170301 

170401 miedź, brąz, mosiądz  

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali  

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903  

160103 zużyte opony  
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

10. 

 

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Okrężna 11  
33-100 Tarnów  

  
dnia 25.07.2017r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 10/13 - na 

wniosek – z dnia 

14.07.2017 r.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

873-02-08-697 
850033843 

 

 

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych  

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny, itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg  

170182 inne niż wymienione odpady 

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne  

170302 asfalt inny niż wymieniony w 170301 

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali  

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy  

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne  

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy ) . 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierającej rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymieniony w 200125 

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki. 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138 drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych  

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  
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200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie  

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. 

surowce wtórne  

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 200306 odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

11. 

 

PETERTRANS 
Piotr Starzyk 

ul. Wypoczynkowa 13 
33-112 Tarnowiec 
 

 

dnia 22.04.2014 r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 11/13 - na 

wniosek – z dnia 

04.04.2014 r.  

 

 

 

09.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

993-05-97-557 

122619015 

 

 

20 01 10 odzież 

20 01 11 tekstylia 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

12. 

 

TRANS-BUD 

Marcin Grzyb 

ul. Kołłątaja 12/19 

25-715 Kielce  

 

  

 

dnia 07.02.2019 r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 11/13 - na 

wniosek – z dnia 

29.01.2018 r.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.04.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655-185-96-26 

260511420 

 

 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170107 zmieszane odpady z betonu inne niż wymienione w 

170106 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niż wymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170401 miedz, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601, 

170603 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów inne niż 

wymienione w 170901, 170902, 170903 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113 rozpuszczalniki  

200114 kwasy 

200119 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności  

200123 urządzenia zawierające freony 

200126 oleje tłuszcze inne niż wymienione w 200129 

200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131 leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135  

200139 tworzywa sztuczne  

200140 meble 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji 

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

13. 

 

A.S.A Eko Polska  

Sp. z o.o.  

ul. Lecha 10 

41-800 Zabrze 

 

  

zmiana nazwy: 

FCC Polska  

Sp. z o.o. 

ul. Lecha 10 

41-800 Zabrze 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2014 

 

 

 

 

zmiana  

06.12.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

676-21-57-648 

357190739 

 

 

 

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i 

toksyczne ) 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi  

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i 

remontów  

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170106* zmieszane lub wysegregowane z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierającego substancje niebezpieczne  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

zawierającego substancje niebezpieczne inne niż wymienione 

w 170106 

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg  

170182 inne niewymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170302 asfalt inny niż wymieniony w 170301 

170401 miedz, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601, 

170603 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy  

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne  

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy ) . 

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierającej rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymieniony w 200125 

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
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200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki. 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138 drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych  

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. 

surowce wtórne  

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 200306 odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

14. 

 

Zakład Usług 

Wielobranżowych 

„HYDROSVAT” 

Lucjan Swatek 

ul. Słoneczna 16 
28-131 Solec-Zdrój  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655-10-07-567 

290179965 

 

 

 

 

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych  

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali  

150105 opakowania wielomateriałowe  

150106 zmieszane odpady opakowaniowe  

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów  

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczony ( np. środkami 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne toksyczne) 

150111* opakowania z metali zawierających niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

160103 zużyte opony 

170101 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórki i 

remontów 

170102 gruz ceglany 

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170106 * zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne.  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niewymienione odpady 

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170204* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone  

substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe) 

170302 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 170301 

170380 odpadowa papa  

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali  

170411 kable i inne niż wymienione w 170410 

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

w 170503 

170505* urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi  

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505  

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 

170507 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603  

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170903* inne odpady z budowy ,remontów i demontażu 9 w 

tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpieczne. 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,  

200101 papier i tektura  

200102 szkło  

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115* alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 9 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 
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200125 oleje i tłuszcze 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione  

w 200127*  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale  

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia , w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji  

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

15. 

 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

Mirosław Olejarczyk  

Wola Jachowa 94A 

26-008 Górno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

657-10-53-027 

291128177 

 

  

10 01 odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego 

spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) 

100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z 

wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104 

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych 

grupach 

150101 opakowania z papieru i tektury  

150102 opakowania z tworzyw sztucznych  

150103 opakowania z drewna  

150104 opakowania z metali  

150105 opakowania wielomateriałowe  

150106 zmieszane odpady opakowaniowe  

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów  

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczony ( np. środkami 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne toksyczne) 

150111* opakowania z metali zawierających niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. 

azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne 

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 

olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania 

(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

16 Odpady nieujęte w innych grupach 

16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 

(włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, 

przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 

14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) 

16 01 03 Zużyte opony 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz 

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

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

170102 gruz ceglany 

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

170106 * zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne.  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niewymienione odpady 

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170204* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych 

zawierające lub zanieczyszczone  

substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe) 

170302 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione 170301 

170380 odpadowa papa  

17 04 odpady  i złomy metaliczne oraz stopów metali  

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali  

170411 kable i inne niż wymienione w 170410 

17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 
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zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

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

w 170503 

170505* urobek z pogłębiania zawierający lub 

zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi  

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505  

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inne niż wymienione w 

170507 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603  

17 08 Materiały budowlane zawierające gips 

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

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

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie 

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone 

selektywnie (z wyłączeniem 15 01) 

200101 papier i tektura  

200102 szkło  

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115* alkalia 

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* srodki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 9 

bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze 

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione  

w 200127*  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne  

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki  

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137 

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale  

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

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

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleba i ziemia , w tym kamienie  

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 Inne odpady komunalne 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących 

do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

16. 

 

AVR Sp. z o.o. 

ul. Józefa Dietla 93/4 

31-031 Kraków 

  

  

 

 

Zmiana nazwy: 

AVR Spółka Akcyjna 

ul. Józefa Dietla 93/4 

31-031 Kraków 
 

 

 

dnia 08.09.2021 r. 

dokonano wykreślenia 

wpisu nr 16/2015- na 

wniosek – z dnia 

09.09.2021r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2016 

  

  

 

 

zmiana  

02.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

525-25-14-215 
144407454 

 

 

  

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali 

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła 

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( środkami ochrony 

roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)  

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

150203 sorbenty, materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania 

( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione 

w 15 02 02  

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów  

170102 gruz ceglany  

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia  

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne inne niż 

wymienione w 170106 

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 

170182 inne niewymienione odpady  

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne 

170401 miedz, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów 

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna  

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

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

w 170503 

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505 

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony 

170507  

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801  

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

200101 papier i tektura  

200102 szkło 

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji  

200110 odzież  

200111 tekstylia  

200113* rozpuszczalniki  

200114* kwasy` 

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne  

200119 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo 

toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)  

200121*lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze jadalne  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione w 200127 

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 
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akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne 

składniki (1) 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123, 200135  

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne  

200138 drewno inne niż wymienione w 200137  

200139 tworzywa sztuczne  

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych 

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

200201 odpady ulegające biodegradacji 

200202 gleba i ziemia w tym kamienie 

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 

200302 odpady z targowisk 

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów 

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe  

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

160509 zużyte chemikalia inne niż wymienione 160506, 

160507, 160508  

160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603) 

160605 inne baterie i akumulatory 

160209* transformatory i kondensatory zawierające PCB 

160210* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi 

zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209 

160211* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 

160213* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 

160214* zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 

160213 

160601* baterie i akumulatory ołowiowe 

160602* baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 

160603* baterie zawierające rtęć  

160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603 )  

160605 inne baterie i akumulatory 

170601*materiały izolacyjne zawierające azbest 

170603* inne materiały izolacyjne zawierające substancje 

niebezpieczne 

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

17. 

 

Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe 

MIKI Mieczysław 

Jakubowski ul. Nad 

Drwiną 33 
30-841 Kraków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679-000-95-98 
351502474 

 

 

 

  

150101 opakowania z papieru i tektury 

150102 opakowania z tworzyw sztucznych 

150103 opakowania z drewna 

150104 opakowania z metali  

150105 opakowania wielomateriałowe 

150106 zmieszane odpady opakowaniowe 

150107 opakowania ze szkła  

150109 opakowania z tekstyliów 

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych(np. środki 

ochrony roślin I i II klasy toksyczności –bardzo toksyczne i 

toksyczne) 

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego( np. azbest) 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. 

160103 zużyte opony  

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

remontów  

170102 gruz ceglany 

170103 odpady innych materiałów ceramicznych elementów 

wyposażenia  

170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruz 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 170106 

170201 drewno 

170202 szkło 

170203 tworzywa sztuczne  

170302 mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 170101 

170401 miedź, brąz, mosiądz 

170402 aluminium 

170403 ołów  

170404 cynk 

170405 żelazo i stal 

170406 cyna 

170407 mieszaniny metali 

170411 kable inne niż wymienione w 170410 

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 

170507  

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 

170603  

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 

wymienione w 170801 

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903. 

200101 papier i tektura  

200102 szkło  

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

200110 odzież  

200111 tekstylia 

200113* rozpuszczalniki 

200114* kwasy 

200115* alkalia  

200117* odczynniki fotograficzne 

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności 

(bardzo toksyczne i toksyczny np. herbicydy, insektycydy)  

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  

200123* urządzenia zawierające freony 

200125 oleje i tłuszcze jadalne  

200126* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125 

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i 

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

200128 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

inne niż wymienione w 200127  

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129 

200131* leki cytotoksyczne cytostatyczne  

200132 leki inne niż wymienione w 200131 

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 160601,160602, lub 160603 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające baterie 

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133 
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200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 2001221, 200123 zawierające 

niebezpieczne składniki ( 1 ) 

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 200121, 200123 i 200135 

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne 

200138 drewno inne niż wymienione w 200137  

200139 tworzywa sztuczne 

200140 metale 

200141 odpady zmiotek wentylacyjne  

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 

200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

200201 odpady ulegające biodegradacji  

200202 gleby i ziemia, w tym kamienie  

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji  

200301 nie segregowane ( zmieszane ) odpady komunalne  

200302 odpady z targowisk  

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów  

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości  

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych  

200307 odpady wielkogabarytowe 

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych grupach. 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

Gmina Szczucin. 

 

Lp. 

Firma oznaczenie siedziby i 

adres/ imię i nazwisko  oraz 

adres przedsiębiorcy 

 

Data dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP  

REGON 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

Numer 

rejestrowy 

 

18. 

 

P.U.H Eco Tech 

Karol Wiśniewski  

ul. T. Kościuszki 65c 

28-130 Stopnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655-19-74-712 

367138375 

 

 

 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 

włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 

01 

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione  

w 17 04 10 

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

17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 

01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż 

wymienione w 17 08 01 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  

i 17 09 03 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 

20 01 11Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* Środki ochrony roślin 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

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

żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i 

żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 

03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 

 
1/2019 

http://www.szczucin.pl/
mailto:sekretariat@umigszczucin.pl


 
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   tel.14 6436278 
ul. Wolności 3  fax. 146436490 

                           33-230 Szczucin  www.szczucin.pl 
sekretariat@umigszczucin.pl 

 
 
 

 
baterie 

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

33 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki 

wentylacyjne) 

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

19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących 

do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina 

Szczucin. 

 

Lp. 

 

Firma, oznaczenie siedziby i 

adres albo imię, nazwisko i 

adres przedsiębiorcy 

 

Data 

dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP 

REGON 

 

 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych 

 

 

Numer rejestrowy 

19. FCC Tarnobrzeg  

Sp. z o.o.  

ul. Strefowa 8 

39-400 Tarnobrzeg  

 

 

22.10.2020 

 

8672078171 

7167138375 

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

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

15 01 11* Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części 

składowe usunięte ze zużytych urządzeń  
16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń 

inne niż wymienione w 16 02 15 

16 06 03* Baterie zawierające rtęć  

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z 

betonu., gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 

substancje niebezpieczne  

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06  

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.  

17 01 81  Odpady z remontów i przebudowy dróg  

17 01 82 Inne niewymienione odpady  

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

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

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 
17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne 

niż wymienione w 17 08 01 
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 

 i 17 09 03 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 
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20 01 11 Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 
20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

20 01 19* Środki ochrony roślin 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

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

01 25 
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 

20 01 29* Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne składniki 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym 

zmiotki wentylacyjne) 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione 

w 20 01 19 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 
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Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gmina 

Szczucin. 

 

Lp. 

 

Firma, oznaczenie siedziby i 

adres albo imię, nazwisko i 

adres przedsiębiorcy 

 

Data 

dokonania 

wpisu do 

rejestru 

 

NIP 

REGON 

 

 

 

Określenie rodzaju odbieranych odpadów 

komunalnych 

 

 

Numer rejestrowy 

20. Ślusarstwo-Produkcja-

Handel-Usługi  

Władysław Radzik w spadku 

39-218 Straszęcin 9A 

 

 

27.08.2021 

 

8720002712 

850236693 

 

15 01 01 Opakowania z papier i tektury 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 Opakowania z drewna 

15 01 04 Opakowania z metali 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 

15 01 07 Opakowania ze szkła 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi    

zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin) 

15 01 11* Opakowania z metali zawierające 

niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi 

pojemnikami ciśnieniowymi 

16 01 03 Zużyte opony 

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

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia 

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające 
substancje niebezpieczne 

17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż w 17 01 06 

17 02 01 Drewno 

17 02 02 Szkło 

17 02 03 Tworzywa Sztuczne 

17 03 02 Mieszanki bitumiczne 
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz 

17 04 02 Aluminium 

17 04 03 Ołów 

17 04 04 Cynk 

17 04 05 Żelazo i stal 

17 04 06 Cyna 

17 04 07 Mieszaniny metali 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż 

wymieniony w 17 05 07 

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 

w 17 06 01 i 17 06 03 

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

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

20 01 01 Papier i tektura 

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

20 01 10 Odzież 
20 01 11 Tekstylia 

20 01 13* Rozpuszczalniki 

20 01 14* Kwasy 

20 01 15* Alkalia 

20 01 17* Odczynniki fotograficzne 

 

1/2021 

http://www.szczucin.pl/
mailto:sekretariat@umigszczucin.pl


 
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   tel.14 6436278 
ul. Wolności 3  fax. 146436490 

                           33-230 Szczucin  www.szczucin.pl 
sekretariat@umigszczucin.pl 

 
 
 

 
20 01 19* Środki ochrony roślin 

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 

20 01 25 

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 
20 01 29* Detergenty zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 

29 

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 

i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 
lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory 

zawierające te baterie 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 

20 01 35* Zużyte urządzenie elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne elementy 
20 01 36 Zużyte urządzenie elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 0121, 20 01 

23 i 20 01 35 

20 01 37* Drewno zawierające substancje 

niebezpieczne 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 

20 01 40 Metale 
20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów, w tym 

zmiotki wentylacyjne 

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż 

wymienione w 20 01 19 

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny(...) 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 

20 02 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

20 03 02 Odpady z targowisk 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych 

służących do gromadzenia nieczystości 
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w 

innych podgrupach 
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