
Lp. Data 
złożenia 
wniosku 

Nr akt 
rejestrowych 

Nr 
rejestrowy 

Data wpisu Nazwa firmy/ 
Imię i Nazwisko 
przedsiębiorcy 

Siedziba i adres przedsiębiorcy Numer 
identyfikacji 
podatkowej 

NIP 

Numer 
identyfikacyjn

y REGON 

 Określenie rodzaju odbieranych odpadów 
komunalnych 

ulica Nr 
posesji 

Kod 
pocztowy 

miejscowość 

1 28.01.2013 RRG.6233.1   1 13.02.2013 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej             
w   Płońsku            
Sp. z o. o. 

A. Mickiewicza 4 09 - 100 Płońsk 567-000-41-26 130314574 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 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 31* - leki cytotoksyczne i 
cytostatyczne 
20 01 32 – leki inne niż wymienione 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w 20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 38 – drewna inne niż wymienione w  
20 01 37 
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 99 – inne niż 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 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 
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 
16 01 03 – zużyte opony 
17 01 01 – odpady z 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 01 82 – inne nie wymienione odpady 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 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 29 01 29 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 



niebezpieczne 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w 20 01 19 

2 21.08.2018 RRG.6233.1 2 27.08.2018 „BYŚ” 
WOJCIECH 

BYŚKINIEWICZ 

Arkuszowa 43 01-934 Warszawa 118-009-43-15 011773311 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
przedsiębiorstwa 

3 18.06.2019 RRG.6233.1 3 25.06.2019 BŁYSK-BIS 
Sp. z o. o. 

Moniuszki 108 06-200 Maków 
Mazowiecki 

757-143-36-35 140749040 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 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony 
16 01 19 – tworzywa sztuczne 
16 01 20 – szkło 
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające 
freon, HCFC, HFC 
16 02 16 – elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione w  160215* 
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  170106* 
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 80 – odpadowa papa 



17 04 02 – aluminium 
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 
170410* 
17 05 04 – gleba i ziemia w tym kamienie 
inne niż wymienione w  170503* 
17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony w 17 05 05* 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inne 
niż wymienione w 17 05 07* 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontu i demontażu inne niż wymienione w 
170901*, 170902*, 170903* 
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 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) 
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  29 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 



elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35* 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 
20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości 
20 03 06 – odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne 
niewymienione w  innych podgrupach 

4 01.03.2017 RRG.6233.1 4 01.03.2017 SUEZ  PŁOCKA 
GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

Sp. z o. o. 

Przemysłowa 31 09-400 Płock 774-22-33-499 610363472 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 
15 01 03 -  opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady 
opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 



wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* - 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 29 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 



niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 
20 03 04 – szlamy ze zbiorników 
bezodpływowych służących do gromadzenia 
nieczystości 
20 03 06 – odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne 
niewymienione w  innych podgrupach 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w  17 01 06 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w  17 
03 01 
17 03 80 – odpadowa papa 
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 06 – cyna 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 
04 10 



17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny 
niż wymieniony w 17 05 07 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż wymienione w 17 
08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione 
w  17 09 01, 17 09 02 i 17 01 03 
16 01 03 – zużyte opony 

5 26.08.2013 RRG.6233.1 5 30.08.2013 MPK Sp. z o. o. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka 758-211-70-04 551318936 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
przedsiębiorstwa) 
 
 

6 27.08.2012 RRG.6233.1 6 28.08.2012 A&M 
PARTNERS, 

EKO-PARTNER 
Adam 

Bujakiewicz 

Batorego 18 lok. 
233/23

4 

02-591 Warszawa 567-000-80-93 130916907 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 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 39 – tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w  tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nie ulegające 
biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalnej 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 
20 03 99 – odpady komunalne 
niewymienione w innych podgrupach 

7 09.06.2016 RRG.6233.1 7 17.06.2016 SITA POLSKA 
Sp. z o. o. 

Zawodzie 5 02-981 Warszawa 526-00-29-173 010395344 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
przedsiębiorstwa) 
 



8 22.10.2012 RRG.6233.1 8 23.10.2012 REMONDIS 
DROBIN 

Komunalna    Sp. 
z o. o. 

Tupadzka 7 09-210 Drobin 774-26-89-101 611327449 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 
15 01 03 -  opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady 
opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* - 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 29 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
 20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym 
cmentarzy) 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji 
20 03 – Inne odpady komunalne 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
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 

9 25.02.2013 RRG.6233.1 9 26.02.2013 EKO-MAZ            
Sp. z o.o. 

z siedzibą w 
Płocku 

 

Gierzyńskiego 17 09-407 Płock 774-23-30-021 610396721 15 01 – odpady opakowaniowe (włącznie z 
selektywnie gromadzonymi komunalnymi 
odpadami opakowaniowymi) 
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 



sztucznych 
15 01 03 – opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 -  opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady 
opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne) 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
15 02 – 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 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 
16 01 99 – inne niewymienione odpady 
16 02 – odpady urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych 
16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające 
freony, HCFC, HFC 
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy (1) inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
16 02 14* - zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
16 03 – partie produktów nieodpowiadające 
wymaganiom oraz produkty 
przeterminowane lub nieprzydatne do 
użytku 
16 03 03* - nieorganiczne odpady 



zawierające substancje niebezpieczne 
16 03 04 – nieorganiczne odpady inne 
wymienione w  16 03 03, 16 03 80 
16 03 05* - organiczne odpady zawierające 
substancje niebezpieczne 
16 03 06 – organiczne odpady inne niż 
wymienione w  16 03 05, 16 03 80 
16 03 80 – produkty spożywcze 
przeterminowane lun nieprzydatne do 
spożycia 
16 05 – gazy w pojemnikach ciśnieniowych i 
zużyte chemikalia 
16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i 
analityczne (np. odczynniki chemiczne) 
zawierające substancje niebezpieczne, w 
tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych 
i analitycznych 
16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia 
zawierające substancje niebezpieczne (np. 
przeterminowane odczynniki chemiczne) 
16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia 
zawierające substancje niebezpieczne (np. 
przeterminowane odczynniki chemiczne) 
16 05 09 – zużyte chemikalia inne niż 
wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 
08 
16 06 – baterie i akumulatory 
16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe 
16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – 
kadmowe 
16 06 03* - baterie zawierające rtęć 
16 06 04 – baterie alkaiczne (z wyłączeniem 
16 06 03) 
16 06 05 – inne baterie i akumulatory 
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 
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 – odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw 
sztucznych zawierające lub 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 
17 03 – odpady asfaltów, smół i produktów 
smołowych 
17 03 01* - asfalt zawierający smołę 
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 
03 01 
17 03 03* - smoła i produkty smołowe 
17 03 80 – odpadowa papa 
17 04 – odpady i złomy metaliczne oraz 
stopów metali 
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 06 – cyna 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 
17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, 
smołę i inne substancje niebezpieczne 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 
04 10 
17 05 – gleba i ziemia (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz 
urobek z pogłębiania) 
17 05 04 – gleba i ziemia, w  tym kamienie, 
inne niż wymienione w  17 05 03 
17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż 
wymieniony 17 05 05 
17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) 
zawierający substancje niebezpieczne 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny 
niż wymieniony w 17 05 07 
17 06 – materiały izolacyjne oraz materiały 
konstrukcyjne zawierające azbest 
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające 
azbest 
17 06 03* - inne materiały izolacyjne 



zawierające substancje niebezpieczne 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 06 05* - materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest 
17 08 – materiały konstrukcyjne zawierające 
gips 
17 08 01* - materiały konstrukcyjne 
zawierające gips zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż wymienione w 17 
08 01 
17 09 – inne odpady z budowy, remontów i 
demontażu 
17 09 02* - odpady z budowy, remontów i 
demontażu zawierające PCB (np. 
substancje i przedmioty zawierające PCB: 
szczeliwa, wykładziny podłogowe 
zawierające żywice, szczelne zespoły 
okienne, kondensatory) 
17 09 03* - inne odpady z budowy, 
remontów i demontażu (w tym odpady 
zmieszane) zawierające substancje 
niebezpieczne 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione 
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
19 01 – odpady z termicznego 
przekształcania odpadów 
19 01 02 – złom żelazny usunięty z 
popiołów paleniskowych 
19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe 
zawierające substancje niebezpieczne 
19 01 12 – żużle i popioły paleniskowe inne 
niż wymienione w  19 01 11 
20 01 – odpady komunalne segregowane i 
gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 
01) 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 



np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w  20 01 25 
20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice zawierające 
substancje niebezpieczne 
20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, 
kleje, lepiszcze i żywice inne niż 
wymienione w  20 01 27 
20 01 29* - detergenty zawierające 
substancje niebezpieczne 
20 01 30 – detergenty inne niż wymienione 
w  20  01 29 
20 01 31* - leki cytotoksyczne i 
cytostatyczne 
20 01 32  - leki inne niż wymienione w 20 01 
31 
20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z 
bateriami i akumulatorami wymienionymi w 
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
 20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym 
cmentarzy) 
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) 
20 03 02 – odpady z targowisk 
20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i 
placów 
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 

10 11.06.2016 RRG.6233.1 10 04.11.2013  „CZYŚCIOCH” 
Sp. z o.o. 

Kleeberga 20 15-691 Białystok 542-10-05-256 050298526 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
syndyka reprezentującego przedsiębiorcę) 

11 29.04.2013 
 
18.12.2019 

RRG.6233.1 11 30.04.2013 
- 
03.01.2020 

ZIEMIA POLSKA 
Sp. z o.o. 

Partyzantów 4 05-850 Ożarów 
Mazowiecki 

118-196-54-04 141543151 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
przedsiębiorcy) 

12 10.12.2012 RRG.6233.1 12 11.12.2012 REMONDIS Sp. 
z o.o. 

ul. Zawodzie 16 
02-981 

Warszawa 
Oddział w 

Płocku 

Przemysłowa 32 09-400 Płock 728-01-32-515 011089141 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 
15 01 03 -  opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady 
opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
16 01 03 – zużyte opony 
16 06 04 – baterie alkaiczne (z wyłączeniem 
10 06 03) 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 



betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w  17 01 06 
17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 
17 02 01 – drewno 
17 02 02 – szkło 
17 02 03 – tworzywa sztuczne 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w  17 
04 10 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 o 17 06 03 
zawierające gips inne niż wymienione w  17 
08 01 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż wymienione w  17 
08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione 
w  17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż 
wymienione w  20 01 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 29 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
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 

13 18.12.2012 RRG.6233.1 13 21.12.2012 
23.11.2020 

Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej             

w  Wyszogrodzie 
Sp. z o.o. 

Szkolna 16 09-450 Wyszogród 774-00-21-646 141553994 Wykreślony na prośbę podmiotu w dniu 
23.11.2020 r. 



14 27.05.2014 RRG.6233.1 14 02.06.2014 Sylwester Morka Stary Lubiel 9 07-207 Rząśnik 762-10-78-491 551284404 Przedsiębiorca został wykreślony z rejestru 
działalności regulowanej (na wniosek 
przedsiębiorstwa) 

15 05.04.2016 RRG.6233.1 15 11.04.2016 CARBON-ŁĘG 
Sp. z o. o. 

 19a 09-210 
Drobin 

Łęg 
Kościelny 

521-367-11-69 147224027 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury 
15 01 02 – opakowania z tworzyw 
sztucznych 
15 01 03 -  opakowania z drewna 
15 01 04 – opakowania z metali 
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe 
15 01 06 – zmieszane odpady 
opakowaniowe 
15 01 07 – opakowania ze szkła 
15 01 09 – opakowania z tekstyliów 
15 01 10* - opakowania zawierające 
pozostałości substancji niebezpiecznych lub 
nimi zanieczyszczone (np. środkami 
ochrony roślin I i II klasy toksyczności – 
bardzo toksyczne i toksyczne 
15 01 11* - opakowania z metali zawierające 
niebezpieczne porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), 
włącznie z pustymi pojemnikami 
ciśnieniowymi 
20 01 01 – papier i tektura 
20 01 02 – szkło 
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 
20 01 10 – odzież 
20 01 11 – tekstylia 
20 01 13* - rozpuszczalniki 
20 01 14* - kwasy 
20 01 15* – alkalia 
20 01 17* - odczynniki fotograficzne 
20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne 
np. herbicydy, insektycydy) 
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 25 – oleje i tłuszcze jadalne 
20 01 26* - 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 29 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 nie 
sortowane baterie i akumulatory zawierające 
baterie 
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż 
wymienione w  20 01 33 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne 
składniki (1) 
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 
20 01 37* - drewno zawierające substancje 
niebezpieczne 
20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 
20 01 37 
20 01 39 - tworzywa sztuczne 
20 01 40 – metale 
20 01 41 – odpady zmiotek wentylacyjnych 
20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż 
wymienione w  20 01 19 
20 01 99 – inne niewymienione frakcje 
zbierane w  sposób selektywny 
20 02 – odpady z ogrodów i parków (w tym z 
cmentarzy) 
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji 
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie 
20 02 03 – inne odpady nieulegające 
biodegradacji 
20 03 – inne odpady komunalne 
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) 
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 
16 01 03 – zużyte opony 
16 06 04 – baterie alkaiczne (z wyłączeniem 



16 06 03) 
16 06 05 – inne baterie i akumulatory 
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów 
17 01 02 – gruz ceglany 
17 01 03 – odpady innych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 
17 01 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 – asfalt inny niż wymieniony w 17 
03 01 
17 03 80 – odpadowa papa 
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz 
17 04 02 – aluminium 
17 04 03 – ołów 
17 04 04 – cynk 
17 04 05 – żelazo i stal 
17 04 06 – cyna 
17 04 07 – mieszaniny metali 
17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 
04 10 
17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny 
niż wymieniony w 17 05 07 
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż 
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
17 08 02 – materiały konstrukcyjne 
zawierające gips inne niż wymienione w 17 
08 01 
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu inne niż wymienione 
w  17 09 01, 17 09 02 i 17 01 03 
 
 

 

 


